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مدیر روابط عمومی برکنار شد ،انصاریفرد افشاگری کرد و استعفا داد

زلزله شبانه در پرسپولیس

سلطانی فر :المپیک توکیو به دلیل شیوع کرونا با تأخیر برگزار میشود
مســعود ســلطانی فر ،وزیــر ورزش و جوانان گفــت« :براســاس برنامهریزی،
قــرار بــود مســابقات المپیک از ســوم مردادماه آغاز شــود و حــدود  15روز به
طــول بینجامد و قبــل از آن باید در رشــتههای مختلف مســابقات انتخابی و
کســب ســهمیه برگزار میشــد که با توجه به شــیوع ویروس کرونا ،مسابقات

سایت باشگاه پرسپولیس

گــروه ورزش /دوشــنبه شــب و بامــداد سهشــنبه
(دیروز) اتفاقهایی در باشگاه پرسپولیس رخ داد که
میتوان آن را به زلزله شبانه تشبیه کرد .در حالی که
ساعات پایانی دوشنبه سپری میشد ،اپلیکیشن و
اینستاگرام باشگاه پرسپولیس خبری منتشر کردند
مبنی بر اینکه حسین قدوسی ،مدیر روابط عمومی
این باشــگاه دیگر ســمتی نخواهد داشت .کسی که
عالوه بر ســمت مشاور عالی باشــگاه ،یار قدیمی و
دســت راســت محمدحســن انصاریفرد به شمار
میرود و برای همین این برکناری غیرمنتظره بود.
البته خود قدوسی بعد از ظهر دوشنبه با انتشار یک
پست مبهم در اینستاگرامش مشخص کرده بود که
اتفاقاتی در شــرف رخ دادن اســت .بــا این حال و تا
زمان آمدن انصاریفــرد روی خط برنامه «فوتبال
برتر» ،کســی نمیدانست که دقیقاً چه اتفاقی قرار
است رقم بخورد.
 ëëانصاریفرد:باشگاهمبارکخودشان
انصاریفــرد در ارتباط تلفنی نیمه شــب خود
با این برنامه ،گفت« :متأســفانه بــدون اطالع من
قدوســی را که از یاران باوفای باشــگاه پرســپولیس
بــوده ،برکنــار کردنــد .بعد از ایــن اتفــاق ،اعضای
هیأت مدیــره خبر این برکناری را بدون هماهنگی
با من منتشــر کردند که وقتی آن را خواندم ،شوکه
شــدم .پــس از آن ،رســول پنــاه پیــام داد و از لفــظ
بســیار جســارتآمیزی در قبال من اســتفاده کرد.
درگیریهــای مــا بــا هیأت مدیــره خیلی زیــاد بود
ولی نمیخواســتم به خاطر آرامش پرســپولیس،
هــواداران ایــن مســائل را متوجــه شــوند .آنهــا کار
را بــه جایــی رســاندند کــه دیگــر جای مانــدن من
نیســت چــون مدیرعاملی کــه نتواند مدیــر روابط
عمومیاش را خودش انتخــاب کند ،حتماً اختیار
ندارد .این باشگاه مبارک خودشان باشد .در هیأت
مدیره باشگاه خیلی اهانتها به من شد.هاشمی

 6جلســه غیبت میکرد اما در جلسه هیأت مدیره
وقیحانه به من جســارت میکرد .مــن توهینها و
بی ادبیهــای آنها را به وزیــر ورزش گزارش کردم
و بارهــا گفتم که دل این هیأت مدیره با ما نیســت
و نمیخواهند ما موفق شویم ،حتی گفتم که آنها
چهار چرخ باشگاه را فلج کردهاند .چون بحثهای
اقتصادی خوبی داشــتیم و درآمدزاییهای خوبی
صــورت گرفــت امــا هیــچ اتفاقــی رخ نمــیداد».
انصاریفــرد در ادامه خبر از اســتعفای خــود داد:
«در  3ماهی که رســول پناه به عنوان رئیس هیأت
مدیره انتخاب شــد ،متوجه شــدم وزیر فقط با وی
امورات را هماهنگ میکند و دیگر هیچ ارتباطی با
من نداشــت و جلسات مخفیانه برگزار میکردند.
ســؤالم از وزیــر ایــن اســت اگــر بــه مــن اعتقــادی
نداشــتید ،چرا این کار را کردید؟ با ادامه این روند،
به صالح پرسپولیس نیســت به همکاریام ادامه
دهم .مطمئن هستم با رفتن من ،زیرساختهایی
که آماده کردم گشایش پیدا خواهد کرد و باشگاه به
درآمدزایی خوبی میرسد».
 ëëواکنش وزارت ورزش
روابــط عمومــی وزارت ورزش و جوانــان بــا
تکذیــب ادعــای انصاریفــرد ،اعالم کرد کــه وزیر
هیچ دخالتی در عزل و نصب مدیر روابط عمومی
پرسپولیس ندارد و این اقدامات از اختیارات هیأت
مدیره و مدیرعامل باشگاه است .همچنین مهدی
رســول پناه ،رئیــس هیــأت مدیره پرســپولیس در
گفتوگــو با پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان
گفت« :بنای کار حفظ اعتماد هواداران و ســرمایه
مــادی و معنــوی آنهاســت و در این مورد با کســی
تعارف نداریم .ما هم از طریق رسانهها در جریان
اســتعفای مدیرعامل قرار گرفتیم و امروز (دیروز)
در جلســه هیــأت مدیــره سرپرســت مدیرعاملــی
مشخص میشود .هواداران ذرهای نگران نباشند.

پرســپولیس مقتــدر و با شــفافیت و صحــت اداره
میشــود و اجــازه نمیدهیــم بــا هیاهو و شــایعه،
امنیت روانی باشــگاه و هــواداران را برهم بزنند .تا
قبــل از واگذاری که اراده دولت و وزارتخانه اســت،
مــا قانوناً مســائل کالن خــود و حسابرســی و موارد
نظارتی را بــا وزارتخانه هماهنگ میکنیم اما این
نهاد هیچ دخالت مدیریتی نــدارد و هیأت مدیره
پرســپولیس مســتقل و بــا برنامــه کارهــا را پیــش
میبــرد ».بــا ایــن حــال ،حســین خبیــری معاون
اجرایی باشــگاه پرســپولیس در جمــع خبرنگاران
اعــام کرد که اعضای هیــأت مدیره مخالف رفتن
انصــاری فرد هســتند و در نشســت امــروز (دیروز)
بــا انصاریفــرد تمــاس خواهنــد گرفت تــا وی در
جلسهای در روزهای آینده حاضر شود و قرار است
انصاریفــرد تــا فردا (امروز) نظر نهایــی خود را به
اعضای هیأت مدیره باشگاه اعالم کند.
 ëëانصاریفرددرچهشرایطیرفت؟
انصاری فرد که  ۷شــهریور جانشین ایرج عرب
شــده بود ،در شــرایطی تصمیم به استعفا گرفت
که باشــگاه احکام سنگینی را برای پرداخت بدهی
کادر مربیــان و یک بازیکن کــروات دریافت کرده و
باید بسرعت مبلغی نزدیک به  ۲۰میلیارد تومان
را برای پرداخت آماده کند .این در شــرایطی است
کــه موعــد پرداخت چکهــای رضایتنامــه یحیی
گلمحمــدی هم که در نیم فصل بــا رقمی باال به
پرسپولیس آمد ،رسیده و مطالبات بازیکنان کنونی
باشــگاه در فاصلــه  ۹هفتــه به پایان فصــل به مرز
 ۵۰درصــد نرســیده هم وجــود دارد .بــا این حال،
صحبتهــای انصــاری فرد نشــان میدهــد که در
چنــد ماه اخیر اختالفهای زیــادی بین او و هیأت
مدیره وجود داشته است .چه بسا که آنها در موضع
موافــق گابریــل کالــدرون هــم بودنــد و ســرمربی
آرژانتینی ســابق ســرخها هم در پیام خداحافظی

بنبست فدراسیون فوتبال
در برگزاری انتخابات

خــود از اعضــای هیأت مدیره تشــکر کرده بــود .با
این حال ،به نظر میرسد حامی مالی و اپلیکیشن
باشــگاه هــم بــا انصــاری فرد بــه چالش خــورده و
تمایلی به ادامه حضور مرد شــماره  16پرسپولیس
در دهه  60نداشــته اســت اما این را هم باید در نظر
داشتکهتعیینیابرکناریکارمندانباشگاهبرعهده
مدیرعاملاست.البتهانصاریفرد سمت دیگری را
هم به قدوسی داده بود و او مسئول جذب بازیکن
خارجی برای پرســپولیس نیز شــد که در نوع خود
عجیــب به نظر میرســید .در این شــرایط ،آنتونی
اســتوکس و کریستین اوســاگونا جذب پرسپولیس
شــدند .دو مهاجمی که تاکنــون ثمره فنی خاصی
بــرای پرســپولیس نداشــتهاند .اوســاگونا تنها یک
پــاس گل داده و اســتوکس هم با گرفتــن  ۱۵۰هزار
دالر نقــد در دوبی ،کمتر از یک ماه در پرســپولیس
دوام آورد و در همــان دوبــی نیــز از ایــن تیــم جدا
شد تا فعالً به تمرینات پرسپولیس بازنگردد! این
در حالــی اســت کــه علیرضــا بیرانونــد ،دروازهبان

انتخابــی االن در بســیاری از کشــورها بــه تأخیــر افتاده اســت .تصــور خیلی از
دستاندرکاران ورزش این است که با توجه به شیوع ویروس کرونا و آلودگی
کــه در بیــش از  100کشــور ایجــاد کــرده ،احتمــاالً با یــک تأخیر چنــد ماهه در
برگــزاری بازیهــای المپیک  ٢٠٢٠توکیو مواجه خواهیم بــود ».همچنین روز

ملیپوش پرسپولیس جزو نخستین بازیکنانی بود
که ناراحتیاش از بحث درآمدزایی باشگاه را علنی
و صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام را آنفالو کرد.
بورس طرف قرارداد باشــگاه را
اتفاقــی که کارگــزار ِ
حسابی آشفته کرد.
 ëëتجمع عجیب هواداران پرســپولیس مقابل
وزارت
بــه دنبــال اســتعفای انصاریفرد ،تعــدادی از
هواداران پرســپولیس صبــح دیروز مقابــل وزارت
ورزش تجمــع کردنــد و بعد از یک ســاعت تجمع
تصمیــم گرفتند راهی باشــگاه پرســپولیس شــده
و مقابل ســاختمان این باشــگاه تجمــع کنند .این
در شــرایطی اســت که به توصیه وزارت بهداشت،
مــردم بایــد به دلیل شــیوع ویــروس کرونا ســعی
کننــد که از خانههــای خود بیرون نیاینــد و حداقل
از تجمعــات اینچنینی پرهیز کنند .در هر حال این
عــده از هواداران ترجیح دادند ســامتی خود را به
خطربیندازند!

گذشــته وزیــر ورزش و جوانــان در نامهای به مدیران کل اســتانهای سراســر
کشــور ،دستور داد که با توجه به شــیوع کرونا و تعطیلی تمامی اماکن ورزشی
تا پایان سال ترتیبی اتخاذ شود تا اجاره بها تا پایان سال جاری از مستأجرین
اخذ نشود.

لغــو انتخابــات فدراســیون فوتبال در روز  ۲۵اســفند ســال جاری
موضوعــی بــود که در روزهای گذشــته با نامه فیفا به فدراســیون
اخبار مطرح شــد .در واقع برگزار نشــدن انتخابات فدراســیون فوتبال
که قرار بود مشــخص کننده رئیس جدید باشــد به دلیل مشــکالت اساســنامه ،باعث
شــکلگیری سردرگمی جدیدی در فوتبال شده است .مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش
و جوانان درصحبتهایی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت«:انتظار دارم
که فیفا بر اساس همین اساسنامه فعلی که دو انتخابات گذشته هم براساس آن برگزار
شــده ،موافقت خود را مبنی بر برگزاری انتخابات اعالم کند .امیدواریم با این موافقت
هر چه ســریعتر با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب و
روند ثبات مدیریتی حاصل شــود ».سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان با
اشاره به اینکه تاج تالش زیادی برای اصالح اساسنامه کرد ،بیان داشت« :او حتی برای
تصویب آن در تمامی کمیسیونهای مربوطه شرکت کرد و فقط تأیید نهایی در صحن
دولت مانده است ».علی خطیر ،معاون سابق باشگاه استقالل و معاون سابق دبیرکل
فدراســیون فوتبال درباره تغییر اساسنامه و به رسمیت نشناختن انتخابات فدراسیون
فوتبــال توســط فیفا به ایســنا گفت«:فیفا به فدراســیون فوتبال ایران تذکــر میدهد که
اساسنامه شما متناسب با اساسنامه ما نیست .فیفا  ۵نامه به فدراسیون فوتبال ارسال
کرد که تاج جوابی به آنها نداد .در نامه آخر میگوید اگر یکی از مواد زیر را رعایت نکنید.
ممکن است فیفا شما را تعلیق کند و یا حتی به رسمیت نشناسد .حتی در این نامه به
بند  ۱۹اساسنامه فیفا اشاره شده که در آن آمده شخص ثالث (دولت و یا وزارت ورزش
و جوانان) نباید در کارهای فدراسیون تأثیرگذار باشند .ما در فوتبال به بنبستی رسیدیم
که باید بتوانیم از آن خارج شویم .تنها راه خروج ،تعامل و همکاری است .اعتقاد دارم
تمام آدمهایی که  4ســال این فوتبال را هدایت کردند و به این بنبســت کشاندند باید
پاســخگوی عملکردشــان باشــند ».در هر حال فعالً انتخاباتی در کار نیســت تا اصالح
اساسنامه فدراسیون فوتبال انجام شود و اساسنامه به تأیید دولت و البته فیفا برسد.

اردوی نوروزی تیم ملی لغو شد

دوشــنبه فدراســیون جهانی فوتبال از لغو برگزاری مســابقات انتخابی جام جهانی
در قــاره آســیا در فروردیــن و خــرداد  ۹۹خبر داد تا بــه این ترتیب  4بــازی تیم ملی
ایــران مقابل هنگ کنگ ،کامبوج ،بحرین و عراق لغو شــود .ایــن موضوع باعث به
هم خوردن اردوی تیم ملی ایران در نوروز  ۹۹در تهران شــد و قرار نیســت کادرفنی
از بازیکنــان برای شــرکت در اردو دعوت کند .از طرفی دشــواری های ســفر به ایران
بــه علــت محدودیت پرواز شــرکت های هواپیمایــی مزید بر علت شــده تا لژیونرها
هــم به ایــران نیایند .به همیــن دلیل دراگان اســکوچیچ از دســتیاران خارجی خود
خواســته فعالً به ایران نیایند و همچنان لژیونرها را در اروپا زیر نظر بگیرند تا زمان
جدید مســابقات اعالم شــود.در ضمن ممکن است بازی دوستانه ایران و عمان در
 8خرداد  ۹۹هم لغو شود.

افشای رقم قرارداد ویلموتس؛  ۳ساله ۸ ،میلیون یورو

سید احسان قاضی زاده هاشمی ،عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد جزئیات
قرارداد ویلموتس با فدراســیون فوتبال ایران گفت« :رقم این قرارداد در ســال اول
معــادل  3میلیــون یورو و برای ســال دوم و ســوم معادل  ۲.۵میلیون یــورو بوده که
جمعــاً مــی شــود  8میلیون یورو 2 .میلیــون از این رقم به صورت نقــد به این مربی
پرداخت شده است ».او با تأکید بر اینکه ۲میلیون یورو از محل منابع شستا (شرکت
ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی) پرداخت شــده ،اظهــار کرد«:این پــول از جیب
کارگران تأمین اجتماعی پرداخت شده است».

